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وقفة ربانية 
للتكافل الفاضل 

موسميًا

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

بســم اهللا الرحمن الرحيم: 
(قــل لو أنتم متلكــون خزائن 
رحمة ربي إذاً ألمسكتم خشية 
اإلنفاق وكان اإلنســان قتورا) 

ڈ  اإلسراء: ١٠٠.
ذلــك هو الهــدي والنصح 
والتذكير الرباني خالل موسمه 
اإلمياني، تصل به خيرات اخلالق 
للمستحق من مخلوقاته األكثر 
واألكبر واألشمل حاجة بتعفف 
محكم ذاتي من محتاجيه وبكرامة 
ال يداخلها مــّن وال أذى ممن 
تفضل فيه مبا أفاء عليه خالقه 
ومعطيه لكنه حق اخلالق للصالح 
من مخلوقاته إلشباع أهله وذاته، 
بتكافل فرضه الرحمن عبر كتابه 
املواسم والسنني  العظيم خالل 
جلبر خواطر محتاجيه بال تشهير 
إعالمي وال حتقير إعالني كما 
البعض،  اليوم مــن  يحصــل 
ويحسبون أنهم يحسنون صنعا 
بذلك اخلبر أو إعالنات الطرقات 
وهم يجرحون ثواب ما يعلنون!

لذلــك، وعــودة للتدبر في 
كلمــات التنويــر القرآنية كما 
يشرحها مشايخنا املؤمنون وكل 
الكتابية املوحدة، يتبني  األديان 
ضرورة إبراز كرامة احملتاج ممن 
يتلمس تلك احلاجات بكل تقدير 
واحترام لهــم، خاصة األطفال 
وعجزة املخيمات، وطبيعة تلك 
الدعايات وتصويرها املشردين 
بدنيا احلســرة وتعاطف الدين 
باألمثال  معهم، وكمــا يقــال 
اللي كافيهم»،  الشعبية: «فيهم 
جزاكــم اهللا خيرا لو ســترمت 
عليهم. ولألســف عند سؤال 
بعض رواد املخيمات جند الرد 
القلوب واألفئدة  بكلمات تفطر 
بقولهم: «سمعنا باإلعانة أو الدعم 
ولم نحصل أثره وحقيقته ماليا 
ومعنويا»، وذلك بســبب نوايا 
بعــض العاملــني عليها وليس 
النفوس  األغلبية، من ضعيفي 
بحجة تطوعهــم ومجموعات 
أو خشية  اإلعالنات والدعايات 
اإلنفاق من مال، هداه اهللا، وحدده 
ليبخل صاحبه، فردا  حملتاجيه 
مقتدرا كان أو جمعيات لها مآرب 
وتطلعات ليست إنسانية مكانها 
اآلية القرآنية الكرمية كما ورد 
شرحها لهذا النوع من أصحاب 
إنفاقه  املال األكثر حرصا على 
حملتاجيه ونيل ثوابه بال منة أو 
للطرف اآلخر، وتذكيرهم  أذى 
بأن األعمال بالنيات ولكل امرئ 

ما نوى.. واهللا املستعان.

إن هذا احلظر جاء حفاظا على حياة 
الناس وصحتهم وهي األولى بالرعاية، 
وهذه اإلجراءات عادة ما تكون مؤقتة 
لفترة قصيرة في حياة اإلنسان فال 
يجوز ألحد اختراقه هذا احلظر بحجة 

احلرية الشخصية.
وحسنا ما فعلت وزارة الداخلية من 
أن تالحق كل من خرق هذا احلظر، وقد 
صرحت وزارة الداخلية بأنها ستنشر 
أسماء من اخترقوا هذا احلظر، ولكن 
هذا النشر قد يؤدي إلى تأثر نفسية 
املواطنني، السيما إذا كان هناك من 
خرق هذا احلظــر لدواع ضرورية 
اضطرته إلــى خرق هذا احلظر، إال 
أننا نطالب بتنفيذ القانون في حقهم 
جميعا ألننا بلد قانون ويجب أن يطبق 
«القانون» ويكون الناس سواســية 

أمام القانون.
حمى اهللا الكويت وأميرها وشعبها 

من كل مكروه وسوء.

ملأمور الضبط القضائي تخطي هذا 
األصل، وضــرورة احترامه احلرية 
الشخصية وااللتزام مبا نص عليه 

الدستور والقانون في املجال.
بها  التي متر  للظــروف  ونظرا 
البالد، فقد وضعت الدولة حظرا جزئيا 
الوباء، وهذا  للتجول منعا النتشار 
ال يعد انتقاصا حلرية اإلنســان بل 

الذين نتعامل مع حترياتهم في القضايا 
املتداولة في احملاكم الكويتية يعاملون 
املشتبه به كأنهم مدانون، وكثير من 
رجال الشرطة يعاملون الناس على 
أنهم جميعا مشتبه بهم لكي يبرروا 
مســوغات القبض والتفتيش ولكن 
غاب عنهم أن األصل في اإلنســان 
البراءة وليســت اإلدانة، وال يحق 

احلرية الشــخصية: هي أسمى 
احلقوق التي يتمتع بها اإلنسان، وهي 
التي نادى بها اإلسالم منذ القدم وهذا 
احلق هو ما نادت به جميع الشرائع 
السابقة وجميع التشريعات الوضعية 
والدســاتير املتعاقبة، لم ميس هذا 
احلق بآدمية اإلنسان وكرامته ومبا 
فضله اهللا سبحانه وتعالى على كثير 

من خلقه.
فالدستور الكويتي نص في مادته 
رقم (٣٠) على أن احلرية الشخصية 
مكفولة، وجــاء في املادة (٣١) أنه ال 
يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه 
أو تفتيشه أو حتديد إقامته أو تقييد 
حريته في اإلقامة أو التنقل إال وفقا 

ألحكام القانون.
ونص قانون اإلجراءات اجلزائية 
على احلــاالت التي حتد من احلرية 
الشخصية وعدها على سبيل احلصر.

وكثير من رجال الضبط القضائي 

بداية األزمة، ولكن كما يعلم اجلميع، 
العالم بعد «كورونا» لن يكون مثلما 
كان قبله، وعلى مختلف املستويات 
احمللية واإلقليمية والدولية، األمور 
ســتتغير، احلســابات ستختلف، 
األولويــات ســتتحول، واملوازين 
أن نكون  لذلك علينــا  ســتتبدل، 
مســتعدين لهذه التغيرات بالشكل 
السليم، وأولى خطوات هذا االستعداد 
هي العمل على التحول شبه الكلي 
نحو التكنولوجيا وإجناز املعامالت 
إلكترونيا، توفيــرا للجهد والوقت 

وتقنينا للكثير من األموال.
ختاما، علينا أن نستبق األحداث 
بخطوة، فبدال من أن نبدأ في التحرك 
بعد األزمة نحو دراسة كيفية التحول 
التكنولوجيا ونستغرق  الكلي نحو 
وقتا في حتقيق ذلك، علينا أن نبدأ من 
اآلن ونختصر الوقت، وحينما تنتهي 
األزمة نبدأ في التطبيق مباشــرة، 
فاملكاسب التي حققناها في اجلانب 
التكنولوجي في هذه األزمة، فرصة 
ثمينة، علينا أن نعض عليها بالنواجذ.

غزير وعميق جدا ومازال تأثيره حتى 
يومنا هذا.

تتخلــص قصة األميرة شــاه 
ميران بفتاة جميلة جدا يتم سحرها 
وحتويلها إلى نصف أفعى ونصف 
امرأة فتهرب إلى مغارة مليئة بالعسل 
وتعيش بسالم مع باقي األفاعي ويتم 
تتويجها كملكة لهم. فتلتقي بحطاب 
فقير يتركه رفاقه عمدا باملغارة بعد 
أخذ العسل، فيخبر شاه ميران بخيانة 
أصدقائه، فتهب ملساعدته وإخراجه 
املغارة وإعطائه جواهر ونقودا  من 
على شريطة عدم فضح مكانها. ولكن 
احلطاب يخل بالوعد بعد أن مرضت 
ابنة احلاكم وعالجها الوحيد هو أن 
تأكل حلم شــاه ميران. بعد إغرائه 
باملناصب والزواج من األميرة يفضح 
مكان شاه ميران ويستدرجها بذريعة 

الزواج منها.
ان  التركية  يقول أهل طرطوس 
األفاعي ال تعلم مبوت ملكتهم حتى 
يومنا هذا وانهم يدقون بشكل يومي 
الدفوف واملزامير إليهام الثعابني بأن 
العرس مازال قائما حتى يومنا هذا 
لكي ال تشن الثعابني احلرب على بني 

اإلنسان انتقاما لشاه ميران.
دمتم بأساطير ساحرة.

حتتم علينا الوقوف والتأني عندها، 
حتتم علينــا أن نضعها في صدر 
الغمة  انكشاف هذه  أولوياتنا عقب 
عن كويتنا احلبيبة والعالم أجمع في 
القريب العاجل إن شاء اهللا، ألننا عرفنا 
حقا مدى حاجتنا إليها، ومدى أهميتها 
في املستقبل، باعتبارها البديل األمثل 
للنظام التقليدي املعتمد على احلضور 
إلى الوزارات والدورة املستندية غير 

املجدية.
حكومتنا مشكورة (ما قصرت) منذ 

«ميلوسينا» متت معاقبتها وحتويلها 
إلى نصف أفعى ونصف امرأة كلعنة. 
باألميــر «رميوندين»  والتي تغرم 
وتتزوج منه شريطة أال يراها كل يوم 
سبت ألنها تعود إلى شكلها احلقيقي 
الذي أخفته عنه. ولكنه يخون العهد 
بالتجسس عليها وهي في بانيو من 
الرخام عبر ثقب الباب، فيصعق بأن أم 
أبنائه الثالثة ما هي إال أفعى عمالقة. 
وكما وصلنا من املخطوطات القدمية 
تهرب «ميلوسينا» من القصر كونها 

كائنا ملعونا مسببا للشرور.
«ميلوســينا»  اســتحضرتني 
باألسطورة الشعبية الكردية «األميرة 
شاه ميران». فاألدب الكردي الشفاهي 

هذه األزمة أظهــرت لنا معدننا 
املتميز، أخرجت إلــى النور أفكارا 
مبدعة من أبناء وبنات هذا الوطن، 
تبلورت وحتولت إلى حقيقة ملموسة 
على أرض الواقع، أحيينا مجددا معاني 
التضحية واإلخالص للوطن مبختلف 
الصور، برزت الرغبة احلقيقية في 
اإلبداع واالبتكار للمساهمة في جتاوز 

هذه األزمة.
كل هذه التحوالت - غير املتوقعة 
لدى الكثيرين من أبناء هذا الوطن، 

ســبأ كانت األفاعي رمزا للحراسة 
والتحصن ألنها كانت حتمي أشجار 
اللبان املقدسة. والصني التي جتسد 
التنني بأفعــى عمالقة ذات أجنحة. 
أما شعب املايا املتعدد اآللهة فيرمز 
إلله الريح «كوكولكان» بثعبان مغطى 

بالريش.
األساطير اليونانية واألوروبية ال 
تقل شأنا عن هذا التواجد «األفعواني» 
والذي يشــكل رمزيات عديدة منها 
العقــاب،  اخلصوبــة، احلراســة، 
القوة  التطور،  التحول،  التعويذات، 

اخلارقة والتنبؤات.
فاألمر ال يقتصر على ميدويا ذات 
شعر األفاعي. فعفريتة املياه العذبة 

اإلجناز يولد من رحم األزمات، 
والعزلة قد تقــود إلى اإلبداع، هذا 
ما أظهرته لنا أزمة ڤيروس كورونا 
منذ ظهورها في الكويت أواخر شهر 
فبراير املاضي، وجدنا حتوال كبيرا 
في مسار حياتنا اليومية نحو اجلانب 
التكنولوجي واإللكتروني، وعلى الرغم 
من أن هذا اجلانب لم يكن غائبا في 
الكويت قبل األزمة، إال أننا اكتشفنا 
خالل األزمة مدى اســتعداد الدولة 
بكل أجهزتها وأيضا شعبها للتحول 

نحو الرقمنة.
بني ليلة وضحاها، وجدنا أنفسنا 
أمام أمر واقع علينــا التعامل معه، 
وأصبحنا قادرين على إجناز أكثر من 
٥٠٪ من معامالت الوزارات والهيئات 
احلكوميــة إلكترونيا، وجنحنا في 
الرقمي،  العالم  إلى  حتويل وجهتنا 
بل ومت تطوير اخلدمات املقدمة في 
عدة جهات أكثر من مرة، وفي فترة 
وجيزة جدا، وهذا أمر أجزم بأن الكثير 
من أبناء الكويت كان لديهم شك في 

حتقيقه.

الثعابني واألفاعي تفرض  رمزية 
نفسها في كثير من الثقافات واألديان 
القدمية وقد أدى ذلك إلى دورها الفاعل 
في كثير من األســاطير والقصص 
الطقوس  بأقدم  الشعبية، فارتبطت 

املمزوجة بني اخلير والشر.
ففــي الهند نــرى تداخل الدين 
باألســطورة فيصبح الثعبان «كاليا 
ناغ» رمزا للتكبر واجلهالة حتى يأتي 
اإلله «كريشنا» ويقف على رأس كاليا 
بثقل الكون ويرقص على رأسه حتى 
يتقيأ دما ويشــرف على املوت إال 
أن صــالة زوجاته وتضرعهن لإلله 
«كريشنا» يحول دون موت األفعى.
في أستراليا ترمز األفعى لقوس 
قزح، وهــي أم كل املخلوقات بينما 
األفعوان كان يحارب الشــمس من 
أجل املــاء نيابة عن البشــر! وفي 
احلضارة السومرية كان اإلله مردوك 
او «النمرود» باللغة العربية هو من 
يصرع الثعبان كرمزية اخلير والشر.
التي تتميز  واحلضارة املصرية 
بالتنوع الرمزي فتكون «ابيب» أفعى 
شريرة وشيطان الظالم بينما رع إله 
الشمس في صراع دائم مع «ابيب» 

خللق التوازن.
باحلضــارة اليمنية حتديدا في 

املجهر

احلرية
بني الواقع 

والقانون
Baderal٣loosh٣٦@gmail.comاحملامي بدر محمد العلوش

رؤية قلم

التحول 
التكنولوجي.. عّضوا 

عليه بالنواجذ
Ghadeer.r.alabdali@gmail.com غدير العبدلي

ساملنكا

كاليا ناغ.. وميلوسينا.. 
واألميرة شاه ميران

Spanish _ eyesد.أفراح مال علي
Dr _ Afrah _ Ma

األرقام ليست بديًال للمعلومات

ألم وأمل

د.هند الشومر

مما ال شــك فيه أن األرقام املجردة تختلف 
عن املعلومات املفيدة، ولذلك فإن عرض األرقام 
فقط دون حتويلها إلى معلومات قد يكون غير 
مجد ملتخذي القرار أو الشركاء فيه، وهذا يجب 

مراعاته دائما وأثناء األزمات خاصة.
وقد تكون أزمة كورونا املســتجد مثاال حيا 
على ذلك، حيث إن كل رقم له معان ورسائل من 
الضروري عرضهــا بوضوح مع الرقم حتى ال 
يتم اتخاذ قرارات غير منطقية بســبب األرقام 
وحدها. إن نشر األرقام وحدها عن أعداد اإلصابات 
والوفيات والشفاء حلاالت كورونا املستجد دون 
شــرح معنى كل رقم ســلبا أو إيجابا، يصعب 
على الشركاء تقدير املوقف أو االقتناع بجدوى 

القرارات التي يتم اتخاذها.
وباعتقادي ما يشعر به الكثير من املتخصصني 
وغير املتخصصني عندما تنشــر املواقع أرقاما 
عن كورونا املستجد فيكون السؤال املشروع من 
اجلميع على الفور هو: ماذا نستفيد من عرض 
هذه األرقام ومعرفتها وماذا تعني هذه األرقام؟.

وكذلك من حق الشركاء أن يكون لهم رأي في 
مصادر هذه األرقام ومراحل وخطوات حتويلها إلى 
معلومات مفيدة واملقارنات واألساليب اإلحصائية 

واملعلوماتية التي أصبحت متاحة للجميع.
أما كيفية تعامل املسؤول مع األرقام واملعلومات 
فذلك شأن آخر، فهناك مسؤولون يكتفون باألرقام 
فقط إلصدار القرارات والتي قد ال تكون مناسبة 
أو ليست في الوقت املناسب، وهناك مسؤولون 
يبحثون عن املعلومات وليس األرقام التي تدعم 
اتخاذهم القرارات املهمة فتكون القرارات منطقية 

ويسهل حشد الشركاء لتنفيذها.
وفي هذا الســياق ومع الثورة الرقمية التي 
يشهدها العالم مع تطبيقات الذكاء االصطناعي، فإن 
تعاملنا مع األرقام سواء من مواقع اتخاذ القرار 
بكل املستويات أو مبواقع املتابعني واملتفرجني 
يجب أن يكون بطريقة نحسن معها االستفادة 
من األرقام بتحويلها إلــى معلومات ذات قيمة 
وجدوى تخاطب العقول مبا يدعم اتخاذ القرارات، 
وخصوصــا أن بعض القــرارات إن لم تدعمها 
املعلومات تفقد مبررات إصدارها وتطبيقها وتصبح 
من دون فائدة أو توصف بالعشــوائية، وهناك 
بال شك العديد من األمثلة من حولنا في العديد 

من املجاالت.

وطن التحديات

كلمات

zaben٩٠٠@hotmail.com
زبن حمد البذال

كل إنسان في هذا الكون الفسيح له احلق بأن 
يفتخر بالبلد الذي ينتمي إليه، سواء كانت نشأته 
فيه أو كان بعيدا عنه، لكننا نحن ككويتيني ال نفتخر 
فقط، بــل نعتز ونتباهى بوطننا، هذا ليس حتيزا 
وتكبرا على أحد لكنها حقيقة شهد بها جميع من 
عاش على هذه األرض الطيبة قبل شــهادة أهلها 

األصليني.
الكويت أم اجلميع وأم العرب واملسلمني، يعيش 
على أرضها أكثر من ١٢٠جنسية لو أنهم لم يجدوا 
راحتهم وأمانهم واســتقرارهم ملا عاشوا سنوات 
طويلة إلى درجة أن الكثير منهم مضى على وجودهم 
ربع ونصف قرن وهم داخل الكويت لم يغادروها 
ولو مرة واحدة، وهذا اكبر دليل على أنه ال يوجد 
عندنا اضطهاد أو تفرقة، اجلميع سواسية في األمور 
اإلنسانية واحلقوق والواجبات، رمبا بعض األحيان 
تظهر علينا بعض األصوات الشاذة من احلاسدين 
ومن اجلاحدين للخير لكن الناس واعية ومدركة لكل 
ما يدور ويعرفون احلق من الباطل ويظهر معدنها 
احلقيقي وقت األزمات، منهم من يتغير ومنهم من 

يبقى ثابتا على مبادئه وأخالقه وما تربى عليه.
الكويــت وخصوصا وقت احملــن واملصاعب 
جندها تتجلى وتبهر العالم بقوتها وثباتها وتظهر 
عزمية شعبها وصالبته، والتجارب والصعاب التي 
مرت على وطننا كثيرة يطول الشرح فيها وآخرها 
تلك األزمة التي نعيشــها ويعيشــها العالم اجمع 
التي رأينا من خاللها تنافس شبابنا رجاال ونساء 
على التسابق بالتطوع بالصفوف األولى ومواجهة 
األخطار دون خوف وتــردد أو كلل وملل، وجاء 
اليوم الذي تتنافس فيه الدول قاطبة إلنقاذ شعوبها 
من هذا الڤيروس اخلبيث، وجاء اليوم الذي يرى 
فيه كل شــعب مدى قوة حكومته ومدى حرصها 
على مواطنيها، وشــاهدنا الكثير من الدول التي 
فشــلت فشــال ذريعا في مواجهة الكارثة، ومنها 
دول وإمبراطوريات عظمى خسرت اآلالف املؤلفة 
من البشر وعجزت عن إنقاذهم وسقطت سقوطا 
مروعا، وأخيرا وليس آخرا جاء اليوم الذي ينظر 
فيه اإلنسان إلى حاكمه وحكومته ماذا ستفعل في 
هذا الظــرف العصيب، ونحن في الكويت قبل أن 
ننظر إلى حاكمنا وقائدنا سبقنا هو بالنظر إلينا، 
فسموه صباح املجد وصباح العز أطال اهللا في عمره 
أدار األزمة بكل اقتدار وأثبت للجميع بعد نظرته 
الثاقبة وحكمته وعزميته واتخذ جميع اإلجراءات 
التي من شــأنها احلفاظ علــى الوطن واملواطنني 
واملقيمني وســخر كل إمكانات الدولة ملواجهة هذا 
الوباء، ولم يهدأ له بال إال بعد أن أمر سموه بإعادة 
كل املواطنني باخلارج للعمل على رعايتهم واحملافظة 
على صحتهم وإبعادهم عن املخاطر التي اجتاحت 
معظم البلدان، فهل مازال هناك من يرى أن الكويت 
مثلها مثل أي بلد آخر؟ الكويت ليست مجرد بلد، 
الكويت هي األرض واالنتماء واألم والوطن الكبير 
الذي احتضننــا والذي يعيش في قلوبنا وعقولنا 
ويحق لنا أن نقول للعالم وبصوت مرتفع «الكويت 

غير... الكويت غير...الكويت غير».


